
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Beste familie, vrienden en kennissen, 
 
“Wat is het lang geleden dat jullie hier geweest zijn!”, zegt de oude man 
wanneer we zijn uitgestapt. Ik sta bovenaan de landingsbaan van de post 
Kegata. Vanuit Nabire ben ik hier vanochtend in 20 minuten naar toe 
gevlogen. Terwijl de spullen uit de bagageruimte van het vliegtuig worden 
geladen, leg ik uit dat er op het moment maar één piloot in Nabire is. Dat 
betekent dat er minder vluchten gedaan kunnen worden. Bovendien is deze 
piloot ook nog niet getraind om overal naar toe te vliegen. Daarom is er al zo 
lang niemand hier is geweest.  
 
De laatste periode op Papua voorafgaand aan ons verlof waren drukke 
maanden. Omdat een aantal collega’s definitief zijn vertrokken en anderen 
ook op verlof waren, was de werkdruk hoog. Gelukkig komen ook nieuwe 
piloten ons team versterken in het komende jaar. Kees heeft geprobeerd om veel training te geven, zodat er tijdens ons 
verlof toch zoveel mogelijk gevlogen kan worden, naar verschillende posten. 
 
Nabire 
Op de basis Nabire woont op dit moment alleen de familie Marx. Als piloot en base manager heeft Brian Marx zijn handen 
vol aan het werk vanaf deze basis. Naast de vluchten die hij doet is hij ook verantwoordelijk voor de gang van zaken op de 
basis. Dat betekent dat de noodzakelijke dingen niet altijd gedaan kunen worden. Voorafgaand aan ons verlof is Kees  

een aantal dagen naar Nabire gegaan om te helpen met vluchten op landingsbaantjes waar collega Brian nog niet zelf 
naar toe kan. Op deze manier kregen afgelegen posten zoals Kegata toch wat vluchten.  
 
Daarnaast was dit een goede gelegenheid om samen met Brian naar twee andere 
locaties te gaan waar Brian nog niet naar toe mocht. Na een aantal landingen 
onder begeleiding, kan Brian nu zelfstandig naar deze posten. Ondertussen werd 
ook gelijk het halfjaarlijkse vliegexamen afgenomen, wat nodig is om te kunnen 
blijven vliegen. Toen de training voor Brian klaar was, was collega Alex Ludvicek 
aan de beurt. Alex en zijn gezin zijn rond begin 2019 op Papua aangekomen. 
Immiddels vliegt hij zelfstandig vanuit Sentani naar posten in de omgeving. Het is 
de bedoeling dat het gezin Ludvicek rond december 2019 naar Nabire verhuist om 
daar de familie Marx bij te staan.  
“Daar aan de rechterkant zie je de grote Paniai meren. We vliegen straks langs die 
meren richting Timika. Op de terugweg nemen we een andere route die vanuit 
het oosten ook weer in deze lange vallei terecht komt.” Drie dagen lang heeft 
Kees samen met Alex over verschillende routes in de Nabire omgeving gevlogen. Zo kon Alex bekend raken met dit 
gebied. Bovendien is hij ook meteen getraind op een aantal landingsbaantjes in de omgeving van Nabire.  

‘En Jezus zei tot hen: Ik ben het Brood des 
levens; die tot Mij komt, zal geenszins 

hongeren, en die in Mij gelooft, zal 
nimmermeer dorsten.’  
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Sentani 
Ook op de basis in Sentani was 
er training nodig. Willem 
Jonkers is al een tijd 
operationeel als piloot op de 
Cessna Caravan. Vanuit 
Sentani vliegt hij onder andere 
naar het oostelijk bergland. 
Om ervoor te zorgen dat 
Willem naar meer 
bestemmingen kon vliegen, is 
Kees samen met Willem naar de posten Weime en Nongme gevlogen. Nadat 
er vijf starts en landingen op deze landingsbaantjes gedaan zijn, was Willem 
officieel ‘uitgechecked’ op deze posten. 

 
Merauke 
Op de basis aan de zuidkust 
van Papua is een amfibisch 
vliegtuig gestationeerd. 
Deze Cessna Caravan op 
drijvers vliegt al sinds 1990 
op Papua! In 30 jaar tijd zijn 
er héél veel vluchten mee 
gedaan. Omdat er al meer 
dan 20.000 uren mee 
gevlogen is, is het toestel 
aan vervanging toe. Op 14 

oktober werd de laatste vlucht gedaan. Op de foto hierboven ligt het vliegtuig 
aangemeerd in de ach-
tertuin van een Zuid 
Koreaanse Wycliffe 
bijbelvertaalster in 
Kotiak. Hiervandaan 
vloog het toestel door 
naar Sentani vanwaar 
het teruggevlogen zal 
worden naar Amerika. 
We zijn dankbaar dat 
we een nieuw vliegtuig 
hebben kunnen kopen 
waarmee het werk 
vanuit Merauke kan 
doorgaan. In een spe-
ciale bijeenkomst is er 
door het team in Sentani gebeden of de Heere dit toestel wil gebruiken en tot 
een zegen maken. Omdat dit vliegtuig een veel nieuwere cockpit heeft, is er 
meteen heel wat te doen voor Kees om ervoor te zorgen dat de juist training 
hiervoor wordt opgezet.  
 
Na ons verlof 
Op 1 november 2019 hopen wij als gezin weer terug te keren naar Papua. Dit 
keer echter maar met ons vieren. Joël zal nu ook in Nederland blijven om het 
VWO af te gaan maken. Samen met Marijne zal hij verblijven bij mevrouw Van 
Dam in Waddinxveen. We hopen en bidden dat ze daar een goed verblijf 
mogen hebben. Als gezin mogen we gelukkig ervaren dat we in God aan elkaar 
verbonden zijn, ook al zijn we soms ver bij elkaar vandaan. We kijken er weer 
naar uit om het mooie werk dat door zovelen op Papua gedaan wordt, met de 
vliegtuigen van MAF te ondersteunen. Bedankt voor uw steun en meeleven! 
  
Hartelijke groeten,  Kees & Elsbeth, Marijne, Joël, Tirzah en Aron Janse 

 

Kees en Elsbeth Janse 

MAF Sentani 

Sentani 99352 

Papua, Indonesia 

E-mail: kjanse@maf.org 
 

‘Onrust in Wamena’ 
Op maandagmorgen 23 september 2019 
leek het in Wamena een dag te worden als 
alle anderen. Mensen gingen naar hun werk, 
kinderen gingen naar school. Dat 
veranderde echter heel snel toen er onder 
lokale scholieren het bericht rondgestuurd 
werd dat een Papua-leerling op school door 
een leerkracht (van buiten Papua) 
uitgescholden was voor ‘aap’. Omdat er niet 
lang daarvoor ongeregeldheden waren 
uitgebroken op Papua in verband met een 
vergelijkbaar incident op Java, lag de situatie 
al erg gevoelig. Op deze 23e september was 
er dan ook heel weinig voor nodig om de 
boel te doen escaleren. Het ‘berichtje’ 
verspreidde zich als een lopend vuurtje via 
sociale media onder studenten. Honderden 
van hen gingen de straat op en binnen een 
paar uur stonden vele gebouwen in brand 
en waren veel wegen geblokkeerd. De 
elektriciteit viel uit en het netwerk voor 
mobiele telefoons was niet langer 
beschikbaar. Helaas zijn er ook een heel 
aantal (dodelijke) slachtoffers te betreuren. 
De MAF-gezinnen evacueerden naar Sentani 
om daar een paar weken te verblijven. 
Inmiddels is het merendeel van hen weer 
teruggekeerd naar Wamena. Deze gebeur-
tenis toont aan hoeveel wantrouwen en 
onderlinge er onder de lokale bevolking 
heerst, met name richting mensen die 
vanuit andere delen van Indonesië naar 
Papua zijn gekomen. 
Het is ons gebed dat meer en meer Papua’s 
hun heil en geluk bij Jezus gaan zoeken. 
Zoals de tekst boven deze brief aangeeft, 
belooft Hij dat Hij de leegte in harten van 
mensen kan vervullen. We zien zoveel 
mensen die werken (soms vechten) voor 
wat niet verzadigen kan. Te midden van al 
die onrust klinkt Jezus’ stem op Papua: “Ik 
ben het Brood des levens; die tot Mij komt, 
zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, 
zal nimmermeer dorsten.” 
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Gebed om zegen en veiligheid. 

http://www.maf.nl/
mailto:kjanse@maf.org

